
 
       ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΟΙ  ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗΣ  
 
1. Τα τμήματα προβλέπονται από το άρθρο 38, 39 & 40 του 
καταστατικού και μπορούν να καλύπτουν τους τρείς τομείς 
(επιστημονικός- πολιτιστικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός) με 
βάση τους οποίους δραστηριοποιείται η Εναλλακτική Δράση είτε σε 
τοπικό, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Με τη σωστή  λειτουργία 
των τμημάτων και των ομάδων αφενός επιτυγχάνεται η αποκέντρωση 
της λειτουργίας και η μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών και των φίλων 
και αφετέρου οργανώνονται αποτελεσματικότερα  οι εκδηλώσεις και οι 
δράσεις.  
Στα τμήματα και τις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν και μέλη και μη 
μέλη της Οργάνωσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους  
 
2. Τα μέλη των τμημάτων και των ομάδων συναντιούνται τακτικά μία 
φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε τα ίδια τα μέλη αποφασίσουν  
 
3. Σε κάθε τμήμα ή ομάδα  την ευθύνη για το συντονισμό έχει ένα 
τριμελές ή πενταμελές όργανο (γραμματεία), στο οποίο συμμετέχει και 
τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ, και  έχει την κύρια ευθύνη για την 
οργάνωση κάθε  μηνιαίας συνάντησης σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα 
(δύο ή τέσσερα μέλη της γραμματείας. Σε κάθε τμήμα μπορούν να 
διαμορφώνονται ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων με σκοπό την 
αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των οργανωτικών προβλημάτων 
των εκδηλώσεων: στον  επιστημονικό- πολιτιστικό τομέα μπορεί να 
δημιουργηθεί ομάδα ιστορίας και ξεναγήσεων, ομάδα για καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (θέατρο, μουσική λογοτεχνία, ζωγραφική, 
κινηματογράφος χορός κα), στον περιβαλλοντικό τομέα  μπορεί να 
δημιουργηθεί ομάδα για την προστασία και ανάδειξη των φυσικών 
οικοσυστημάτων, ομάδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ομάδα 
για τις ήπιες μετακινήσεις,  ομάδα για αθλήματα φύσης (πεζοπορία, 
ορειβασία, ποδηλασία, σκι, αναρρίχηση, κα), στον κοινωνικό τομέα  
πρώτιστη προτεραιότητα  είναι οι  ανοιχτές ανά δήμο συνελεύσεις, ή 
ομάδες για άλλα κοινωνικά θεμάτα π.χ παιδεία, υγεία, ομάδα για τις 
διεθνείς σχέσεις, ομάδα για την επικοινωνία με άλλες συλλογικότητες 
και άλλες ομάδες. 



 
4. Για την αποτελεσματικότερη, αποκεντρωμένη και αμεσοδημοκρατική 
λειτουργία της Οργάνωσης μπορούν επίσης να δημιουργούνται τοπικές 
ομάδες σε διάφορες περιοχές της Αττικής ή και στην περιφέρεια που θα 
λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και με 
βάση τις αρχές και τους στόχους που αναφέροντα στο καταστατικό.  
  
5.  Για να δημιουργηθεί μια ομάδα  πρέπει να υπάρχει διαπιστωμένο 
ενδιαφέρον από άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με κάποια ή 
κάποιες δραστηριότητες, και που δε μπορεί να είναι λιγότερα από τρία. 
  
6. Η κάθε ομάδα μπορεί να σχεδιάζει το δικό της πρόγραμμα δράσεων 
και θα μπορεί  να το υλοποιεί αφού εγκριθεί από τη ανοικτή συνέλευση 
των μελών.  
 
7. Ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε στη συγκρότηση ανοιχτών συνελεύσεων 
σε κάθε δήμο ή τη συμμετοχή μας σε ήδη υπάρχουσες συνελεύσεις.  Για 
την υλοποίηση του στόχου αυτού θα πρέπει τα μέλη μας στους δήμους 
κατοικίας τους ή να αναζητήσουν πολίτες και  άλλες συλλογικότητες  με 
σκοπό  τον συντονισμό δράσεων πάνω στα τοπικά προβλήματα, ή εάν 
σε κάποιους δήμους λειτουργούν ήδη ανοιχτές συνελεύσεις τα μέλη και 
οι φίλοι της Εναλλακτικής Δράσης θα συμμετέχουν σε αυτές. 
 
8. Είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στη δημιουργία αυτόνομης 
ομάδας νεολαίας, που θα οργανώνει με τη στήριξη των ενηλίκων 
δραστηριότητες  αποκλειστικά για νέους, κάτω των 25 ετών, στα 
πλαίσια βέβαια του καταστατικού.   
 


